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 Inovação e Tecnologia são temas recorrentes

A medida que o conhecimento humano se acumula 
e novas possibilidades e metodologias surgem

A maneira de pensar,
 fazer e desenvolver 
serviços e produtos se
 transforma



 Como nós podemos nos adaptar a isso?

 Como podemos nos antecipar às mudanças?

 Como podemos nos tornar mais inovadores?

Qual o nosso papel como gestores empreendedores?



A capacidade de mudar, com vistas a atender às 
novas necessidades dos clientes, é sinônimo de 
sobrevivência de organizações privadas. 

Nas organizações públicas não é diferente. A 
sociedade civil pressiona mudanças no 
gerenciamento do Estado, onde o desafio é 
transformar estruturas burocráticas e 
hierarquizadas em organizações flexíveis e 
empreendedoras



- Estudou COMO as grandes empresas 
operavam e quais as principais formas 
de PENSAR INOVAÇÃO atualmente.

“Ao contrário do que pensa 
a maioria das pessoas, as 
empresas de ponta não 
inovam por meio de 
tecnologia. Elas o fazem 
por meio de TALENTOS. 
Trabalham com métodos e 
modo de pensar das 
startup”

CEO da ACE, 
principal 

aceleradora de 
startups da 

América Latina



Diga em que 
continente seu país 
está localizado e quais 
são os países vizinhos.



INSTITUIÇÃO INOVADORA – CONSEGUE INTRODUZIR NOVOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS COM SUCESSO E AO MESMO TEMPO TORNAR O SEU NEGÓGIO 
MAIS EFICAZ, REDUZINDO CUSTOS E AUMENTANDO RECEITAS.

PEDRO WAENGERTNER



Taxa de mortalidade das grandes empresas:

1965: 33 anos
1990: 20 anos
2012: 18 anos
Até 2026 a média de sobrevivência 14 anos
Fortune 500. índice S&P (empresas ativas)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL OU
 INTERNET DAS COISAS

PRINCIPAIS TENDENCIAS:



 É preciso analisar o MICRO  e entender o que 
aconteceu dentro, que não a permitiu reagir.

As respostas não estão na direção a ser tomada, 
mas no COMO às organizações vão se estruturar 
para lidar com esses cenários.

MUDAR A MANEIRA DE PENSAR

JOGAR NO ATAQUE 
ADAPTAR PRÁTICAS QUE AS ORGANIZAÇÕES DE 

PONTA UTILIZAM HOJE!





Inovação é 
design 

institucional

O cliente no 
centro

Mate seu 
próprio 
negócio

Pense como 
um 

investidor

Gestão ágil

Trabalhe 
com 

parceiros

INOVAÇÃO SE FAZ COM GENTE!
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As pessoas estão trabalhando da mesma forma há 
anos e não podemos exigir comportamentos 
diferentes com iniciativas superficiais

O método determina como as pessoas vão receber 
o conteúdo

Tradicional x Metodologias Ativas (experimentar)

- Criar coaches internos de inovação para tornar a 
organização mais inovadora 



Como nós gestores realizamos a gestão 
de nós mesmo?

Como nos relacionamos com nossas 
equipes? E como as treinamos?



Necessidade da modernidade

Aprender a nos desenvolver
Nos posicionar onde podemos contribuir mais
Mentalmente alerta 
Comprometidos 50 anos de nossa vida

Peter Drucker 



Quais são os meus pontos fortes?
Como eu trabalho?
Quais são meus valores?
Onde trabalho melhor?

AUTOCONHECIMENTO - EXCELÊNCIA



“Entender o impacto que você exerce sobre os 
outros e ajustar o seu estilo”

Quem você quer ser?
Quem é você atualmente?
Como você vai daqui para lá?
Como fazer com que as mudanças permaneçam?
Quem pode ajudar?



Autoconhecimento – reconhecer nossas próprias 
emoções

Autogestão – capacidade de controlar as 
emoções e agir com honestidade e integridade

Consciência social – inclui empatia, demonstram 
que se importam e sabem o poder de suas 
palavras e ações sobre os outros

Gestão de relacionamento – capacidade de se 
comunicar com clareza e desarmar conflitos





Quantas vezes você já passou para alguém uma atividade em 
que ela não possuía as habilidades necessárias?



















e amplie seus resultados
Aumente sua performance 
profissional

























Somos seres integrais e precisamos aprender a lidar com o 
todo, com todos os papeis que exercemos na vida
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Envolve...

Clareza  sobre o porquê de realizar algo
Método Inteligente 
Mentalidade vencedora  
Energia mental e física

Geronimo Theml



Ocupar-se não é produzir

As tarefas nunca vão terminar

Se você não tem agenda, acaba virando a 
agenda dos outros

Mais importante que a velocidade é a direção



O maior ladrão de energia é pensar em algo 
no momento em que você não pode fazê-lo

Não trate exceção como regra

Felicidade não é uma linha de chegada. Ela é 
o próprio caminho

Se fosse fácil, todo mundo faria



O que você sabe te trouxe até aqui, mas 
é o que você não sabe que vai te levar 

para o próximo nível



KAMILA MATOS
Master Coach Integral Sistêmico

@coachkamilamatos
(81) 98205 0642

LINK PARA DEGUSTAÇÃO:
HTTPS://CISASSESSMENT.COM.BR/DEGUSTACAO/KAMILAMATOSDEALBUQUERQUE
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